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जैविक दहशतिाद: जागवतक आव्हान 
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शा. घोलप आणि गो. पवार महाणवद्यालय, णशवळे, 

म ुंबई णवद्यापीठ, म ुंबई 

 

गोषिारा (Abstract): जैणवक घटक मानवी जीवनाच्या  सवव के्षत्रात पररिाम घडवून आितात. प्राचीन 

काळापासून य दे्ध वा सुंघर्व होतहोती. या सुंघर्ावत अणतरेकी सुंघटना णकुं वा व्यक्ीुंद्वारे जैणवक घटकाुंचा 

वउपयोग केला जात होता. ज्याची व्याख्या जैणवक दहशतवाद म्हिून केली जाते. ज्यामधे्य सूक्ष्मजुंतू आणि 

त्ाुंचे णवर् जैणवक शस्त्र म्हिून वापरले गेले आहेत. वतवमान पररस्थितीत आस्थिक, अन वाुंणशक पद्धती ुंच्या 
अन वाुंणशक रचना बदलून, नवीन वैणशष्ट्ाुंसह सूक्ष्मजीव तयार करिे शक्य झाले आहे जे त्ाुंना अणिक 

प्रािघातक बनणवले जाते. अणतरेकी आता नवीन, अणिक णवध्वुंसक आणि सहज प्रवेश करण्यायोग्य शसे्त्र 

शोित असल्याने शीतय द्धानुंतरच्या काळात जैणवक शस्त्राुंच्या वापराम ळे िोका णनमावि होत आहे, जैव 

दहशतवादी हल्ल्ाुंचा िोका भूतकाळापेक्षा वतवमान काळात एक जागणतक आव्हान बनले आहे.  

सूचनक शब्द (Keywords): इणतहास, जैव दहशतवाद, जैणवक शसे्त्र, असे्त्र, जैणवक घटक, सुंघर्व, 

य द्ध  

प्रस्तािना (Introduction): आज णवणवि के्षत्रात तुंत्रज्ञानाम ळे प्रचुंड प्रगती झाली आहे. त्ापैकीच जीवशास्र हे 

एक के्षत्र आहे. या के्षत्रात अनेक बदल आपिास पाहावयास णमळतात. म्हिून एकणवसाव्या शतकाला 

जीवशास्त्र शतक मानले जाईल असा अनेक शास्त्रज्ञाुंचे मत आहे. एखाद्या देशातील सुंशोिन सुंिेवर हल्ला 

करून तेथील सुंशोिन वापरून जैणवक शस्त्रासे्त्र बनणविे णकुं वा ताब्यात घेिे दहशतवाद्याुंना आज पयंत 

अवघड होते पि आज  जीवािू णवर्ािूुंच्या अुंतगवत असलेल्या जैणवक आणि अन वुंणशक घटकाुंमधे्य बदल 

करिे सोपे झालेले आहे. जैवआस्थिक अणभयाुंणत्रकी (बायोमॉणलक्य लर इुंजीणनयररुंग) आणि प्रगत झालेले जैव 

उत्पादन तुंत्रज्ञानाम ळे हे सहज शक्य आहे. सहाणजकच जैणवक दहशतवादाचा वापर करू इस्थििाऱ्या 

दहशतवाद्याुंना स्वतः ची प्रयोगशाळा तयार करून असा जैणवक दहशतवाद णनमावि करिे आता शक्य आहे. 

म्हिून आज जैणवक दहशतवाद जागणतक आव्हान बनले आहे.  

उविषे्ट (Object):  

 जैणवक दहशतवादाची सुंकल्पना समजून घेिे. 

 जैणवक दहशतवादाची असे्त्र कोिती ते जािून घेिे.  

 जैणवक शस्त्राुंचा इणतहास पाहिे. 

 भारतातील जैणवक घटनाुंचा आढावा घेिे.   

गृवहतके (Hypothesis): 

 सूक्ष्मजीव, णवर्ािू, सुंसगवजन्य पदाथव णकुं वा जैणवक द्रव्याुंचा हेत प रस्सर वापर होतो.  

 जैणवक दहशतवाद ही आस्थिक दहशतवादापेक्षा जास्त वापराची शक्यता असते.  

 जैणवक दहशतवाद प्राचीन काळात असल्याचे पाहावयास णमळते.    
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जैविक दहशतिाद धोका म्हणजे काय? :- 

णडसेंबर २००१ च्या राज्य आपत्कालीन आरोग्य अणिकार कायद्याचा मस दा (मॉडेल से्टट इमजवन्सी हेल्थ पॉवसव 

ऍक्ट), जो साववजणनक आरोग्य आपत्कालीन पररस्थिती ुंबाबत कायदे तयार करताना णविायी सुंिाुंना मागवदशवन 

करण्यासाठी तयार केलेला एक दस्तऐवज आहे,. यामधे्य जैव-दहशतवादाची व्याख्या "कोित्ाही सूक्ष्मजीव, 

णवर्ािू, सुंसगवजन्य पदाथव णकुं वा जैणवक द्रव्याुंचा हेत प रस्सर वापर" अशी केली आहे. जैवतुंत्रज्ञान, णकुं वा अशा 

कोित्ाही सूक्ष्मजीव, णवर्ािू, सुंसगवजन्य पदाथव णकुं वा जैणवक उत्पादनाचा नैसणगवकररत्ा उद्भविारे णकुं वा जैणवक 

अणभयाुंणत्रकी घटकाम ळे मानव, प्रािी, वनस्पती याुंच्यामधे्य मृतू्, रोग णकुं वा इतर जैणवक णबघाड होण्यासाठी 

तयार केलेले उत्पादन, णकुं वा सरकारच्या वतवनावर प्रभाव टाकण्यासाठी णकुं वा नागरी लोकसुंखे्यला 

िमकावण्यासाठी णकुं वा जबरदस्ती करण्यासाठी इतर सजीवाचाुं वापर केला जातो. जैणवक य द्ध आणि जैव-

दहशतवाद हे सहसा एकमेकाुंच्या बदल्यात वापरले जातात. 

गेल्या पुंिरा-वीस वर्ावत जगाला नव्याने माणहत झालेल्या सुंसगवजन्य असलेला रोग जनक णवर्ािूम ळे होिारे 

साथीच्या आजाराुंचे उदे्रक पाहता जैणवक य द्धाची असे्त्र जैणवक दहशतवादाचे घटक म्हिून अशा णवर्ािूुंचा 

वापर होण्याचा िोका आता जािवतो आहे. म्हिजे णजवािू, णवर्ािू णकुं वा त्ाुंच्यापासून णनमावि होिाऱ्या 

णवर्ारी द्रव्याुंचा वापर करून जगातील एखाद्या देशात णकुं वा मोठ्या भूभागातील लोकाुंमधे्य जीवघेिा आजार 

जािीवपूववक पसरून तेथील मानवी जीवन नष्ट व्हावे यासाठी केले जािारे कटकारिान असते. 

जैविक हल्ला होण्याची शक्यता वकती आहे? :-  

जैणवक हल्ल्ाच्या सुंभाव्यतेबद्दल तज्ञाुंची मते णभन्न आहेत. नॅशनल इुं टेणलजेंस आणि नॅशनल इुं टेणलजेंस 

कौस्थन्सलच्या डायरेक्टर ऑफ यूएस कायावलयाने २००८ मधे्य साुंणगतले की जैणवक दहशतवाद ही आस्थिक 

दहशतवादापेक्षा जास्त शक्यता आहे. त्ाच वर्ी, यूएस डायरेक्टर ऑफ नॅशनल इुं टेणलजेंस माईक मॅककॉनेल 

याुंनी उघड केले की, सवव सामूणहक णवनाशाच्या शस्त्राुंपैकी, जैणवक शसे्त्र ही त्ाुंची वैयस्थक्क सवावत मोठी 

णचुंता होती. इतर सुंरक्षि तज्ञ आणि शास्त्रज्ञ ठामपिे साुंगतात की कोित्ाही हल्ल्ाची शक्यता, णवशेर्त: 

मोठ्या प्रमािावर, जैणवक घटक तयार करिे, शसे्त्र बनविे आणि तैनात करिे यामधे्य प्रचुंड आव्हाने आहेत. 

उदाहरिाथव, रोगाचे घटक रुपाुंतरीत करण्यात आणि त्ाचे णवर्ािू णटकवून ठेवताना त्ाचे अचूक आणि 

व्यापकपिे प्रसार करण्यात ताुंणत्रक अडचिी प्रचुंड आहेत. तरीही, बहुतेक जैव-स रक्षा तज्ञ हे कबूल करतात 

की हल्ल्ाच्या सुंभाव्यतेकडे द लव क्ष केले जाऊ नये. णशवाय, जैणवक हल्ल्ाची तयारी इतर प्रकारच्या 

साववजणनक आरोग्यास िोकादायक ठरू शकते.  

जैविक दहशतिादाची असे्त्र :- 

अँथॅ्रक्स - प्राण्याुंमधे्य पसरिारा आजार 

बोटूणलझ्म - अन्नातून णवर्बािा पसरविारा आजार  

पे्लग, देवी, ट लारेणमया आणि इबोलासारखे व्हायरल णफवसव, 

लासा, माच पो सारखे एररना व्हायरस, सासव, मसव, कोरोना व्हायरस.  

णनपाह व्हायरस, हुंटा व्हायरस इत्ादी.  

जैविक शस्त्राांचा इवतहास :-  

जैणवक शसे्त्र ही केवळ २१ व्या शतकातील णचुंतेची बाब नाही. मानवाुंनी शेकडो वर्ांपासून सुंघर्ांमधे्य 

सुंसगवजन्य घटकाुंचा वापर केला आहे. खाली काही उदाहरिे णदली आहेत. 

इसवी सन पूवव ६ व्या शतकात, मेसोपोटेणमयाच्या अस र साम्राज्यातील लोकाुंनी शतू्रुंच्या णपण्याच्या णवणहरीत एक 

णवर्ारी ब रशी टाकली, ज्याम ळे शतू्रुंचा मृतू् होईल. त्ाचप्रमािे, इसवी सन पूवव १८४ व्या शतकात, प्रणसद्ध 

सेनापती हॅणनबलने सापाच्या णवर्ाने मातीची भाुंडी भरली आणि ती प्राचीन ग्रीक शहर पॅगवमनमधे्य असलेल्या 

जहाजाुंमधे्य टाकली. 

सन १३४७ मधे्य जैणवक अस्राचा प्रथम वापर कला गेला. जेव्हा मुंगोल सैन्याने काफा (आताचे 

णफओडोणसया, य के्रन) च्या बॅ्लक सी बुंदरात णभुंती ुंवर पे्लगग्रस्त मृतदेह टाकल्याची नोुंद आहे, त्ा वेळी 

जेनोईज णक्रणमयन णद्वकल्प व्यापार कें द्र होते. काही इणतहासकाराुंच्या मते वेढा घातलेल्या शहरातून जहाजे 
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पे्लगसह इटलीला परत आली आणि बॅ्लक डेथ महामारीला स रुवात झाली जी प ढील चार वर्ांत य रोपमधे्य 

पसरली आणि स मारे २५ दशलक्ष लोक (लोकसुंखे्यच्या स मारे एक तृतीयाुंश) ठार झाले. 

 १७१० मधे्य रेव्हल (आताचे टॅणलन, एस्टोणनया) येथे स्वीणडश सैन्याशी लढिाऱ्या रणशयन सैन्याने शहराच्या 

णभुंती ुंवर पे्लगग्रस्त मृतदेह फेकले.  

१७६३ मधे्य पॉस्थियाकच्या बुंडाच्या वेळी फोटव णपट (आताचे णपट्सबगव) येथे णिटीश सैन्याने वेढा घातला 

आणि भारतीयाुंना स्मॉलपॉक्स णवर्ािूने सुंक्रणमत बँ्लकेट णदले, ज्याम ळे त्ाुंच्यामधे्य  साथीचा रोग झाला. 

१९३० आणि १९४० च्या उत्तरािावत चीन-जपानी य द्धादरम्यान जपानी लोकाुंनी पे्लगचा जैणवक शस्त्र म्हिून 

वापर केला. त्ाुंनी पे्लग-सुंक्रणमत णपसूुंनी बॉम्ब भरले आणि ते णवमानातून दोन णचनी शहराुंवर टाकले. 

इतर हल्ल्ाुंमधे्य त्ाुंनी कॉलरा आणि णशगेला ही शसे्त्र वापरली. जपानी जैव-शस्राम ळे अुंदाजे ५८०००० 

चीनी मरि पावले. 

अमेररकन सैन्याने २० व्या शतकात जैणवक शसे्त्र णवकणसत केली आणि त्ाुंच्या प्रभावाुंची तपासिी केली. 

अमेररकन आमीच्या बायोलॉणजकल वॉरफेअर प्रयोगशाळा कॅम्प डेणटिक, मेरीलँड येथे १९४९ ते १९६९ या 

काळात आिाररत होत्ा. या कायवक्रमाने अँथॅ्रक्स आणि बो  ्णलनम टॉस्थक्सनसह अनेक जैणवक घटकाुंची 

णनणमवती केली आणि शसे्त्र बनवली, पि जैणवक शसे्त्र सुंघर्ावत किीही वापरली गेली नाहीत. अध्यक्ष ररचडव 

णनक्सन याुंनी १९६९ मधे्य जैणवक शस्त्राुंचा कायवक्रम सुंपवला आणि अमेररकेची जैणवक शसे्त्र नष्ट झाली. त्ा 

काळापासून जैणवक शस्त्राुंवरील अमेररकन सुंशोिनात सुंरक्षिात्मक उपायाुंवर लक्ष कें णद्रत केले. जसे की 

लसीकरि आणि प्रणतसाद. 

१९७५ मधे्य, जैणवक आणि णवर्ारी शसे्त्र करार (Biological and Toxic Weapons Convention) अस्थस्तत्वात आले. 

अमेररकेसह  शुंभरहून अणिक राष्टि ाुंनी या आुंतरराष्टि ीय करारास मान्यता णदली आहे, ज्याचा उदे्दश जैव-

शस्त्राुंचा णवकास आणि उत्पादन समाप्त करिे आहे. करार असूनही, सीमावती गट, दहशतवादी आणि 

करारासाठी वचनबद्ध नसलेल्या णकुं वा पाळत नसलेल्या राष्टि ाुंकडून जैणवक शस्राचे  िोके असल्याने, साववजणनक 

आरोग्य णवभाग याम ळे णचुंतेत आहेत. 

भूतपूवव सोस्थव्हएत य णनयनने जैणवक आणि णवर्ारी शसे्त्र करारावर स्वाक्षरी केल्याच्या बऱ््याच काळानुंतर त्याच्या 

जैव-शस्त्र कायवक्रमात स्मालपॉक्स व्हायरस आणि इतर अनेक रोगाुंचे णवर्ािू तयार केले. १९७० च्या 

दशकात, स्मॉलपॉक्स णवर्ािूुंचा भरपूर साठा केला आणि णकमान १९९० पयंत याचे उत्पादन चालू ठेवले. 

याबरोबरच सोस्थव्हएत य णनयनने अँथॅ्रक्स शस्त्र कायवक्रम देखील स रु केला;  १९७९ मधे्य एका लष्करी 

सुंशोिनातून थोड्या प्रमािात शस्त्रास्त्रय क् अँथॅ्रक्स सोडण्यात आल्याने णकमान ७० लोकाुंचा मृतू् झाला. 

सोणवएत रणशयाने असा दावा केला की त्ाुंनी १९८० च्या उत्तरािावत जैव-शस्त्र कायवक्रम नष्ट केला, परुंत  

बहुतेक तज्ञाुंना शुंका आहे की जैणवक सामग्री णकुं वा ज्ञानाचे बेकायदेशीर हस्ताुंतरि झाले आहे असे ते 

मानतात. त्ाम ळे जागणतक आरोग्य सुंघटनेच्या प्रयोगशाळाुंमधे्य  अनेकाुंना शुंका आहे की इतर गटाुंमधे्य 

सोस्थव्हएत जैणवक शसे्त्र कायवक्रमाचे इतर अवशेर् असू शकतात. 

इराकने १९९० च्या दशकात सुंय क् राष्टि ाुंच्या णनरीक्षकाुंसमोर कबूल केले होते की त्ाने हजारो टन कें णद्रत 

बो  ्णलनम णवर् तयार केले आणि मोठ्या प्रमािात बो  ्णलनम णवर् आणि अँथॅ्रक्स तैनात करण्यासाठी बॉम्ब 

णवकणसत केले. पणहल्या इराक य द्धानुंतर इराकी सरकारने जैव-शसे्त्र कायवक्रम सोडला असला तरी, त्ाुंनी 

णवकणसत केलेल्या मोठ्या प्रमािात सुंसगवजन्य सामग्रीची स्थिती आणि ठावणठकािा अज्ञात होता. 

जैवस रक्षा तज्ञाुंच्या मते अल कायदाने अफगाणिस्तानमधे्य मोठ्या प्रमािावर जैव-शसे्त्र तयार करण्याचा प्रयत्न 

केला होता. २००१ मधे्य जेव्हा अमेररकेने त्ाच्या स णविा आणि प्रणशक्षि णशणबराुंवर बॉम्बफेक केली तेव्हा हे 

नष्ट झाले. २००५ मधे्य अवगीकृत अमेररकन णडपाटवमेंट ऑफ से्टटच्या अहवालान सार, जैणवक आणि णवर्ारी 

शसे्त्र कराराचे उल्लुंघन करत आके्षपाहव जैणवक य द्ध कायवक्रम चालू ठेवल्याचा सुंशय असलेल्या राष्टि ाुंमधे्य 

चीन,  इराि,  उत्तर कोररया,  रणशया, सीररया आणि क्य बा याुंचा समावेश होता.  

अमेररकेिरील हले्ल :- रजनीश ओशो याुंच्या ओरेगॉनच्या अन यायाुंना १९८४ मधे्य स मारे ८०० लोकाुंना 

णवर्मज्वराने आजारी पाडले. िाणनक पािीप रवठा दूणर्त करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानुंतर कल्ट 
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सदस्ाुंनी सॅलड बार आणि इतर रेस्टॉरुंटच्या खाद्यपदाथांमधे्य बॅके्टररया टाकले होते. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी 

वर्ल्व टि ेड सेंटर आणि पेंटागॉनवर अल कायदाच्या हल्ल्ानुंतर अगदी अलीकडील अमेररकेवर जैणवक हल्ला 

झाला. एका अज्ञात अणभनेत्ाने दोन अमेररकन णसनेटसवना आणि अनेक माध्यमाुंना सुंसगवजन्य ऍन्थ्थॅ्रक्स स्पोसव 

असलेली पावडर मेल केली. पत्राुंमिील सामग्रीच्या सुंपकावत आल्यानुंतर अँथॅ्रक्सम ळे पाच लोकाुंचा मृतू् झाला 

आणि १७ आजारी पडले. २००१ नुंतरच्या काळात अल-कायदाने अँन्थ्थे्रक्सचे णवर्ािू सोडून जगभर हाहाकार 

उडवून णदला होता. णिटनसह य रोप आणि अमेररकेत अनेक लोकाुंना अँन्थ्थे्रक्सची लागि झाली होती. 

विटन :- अन्न जैणवक दहशतवादाने णिटन सध्या िास्तावले आहे. अल-कायदा ही दहशतवादी सुंघटना आपले 

मनस बे पूिव करण्यासाठी खाद्यपदाथांतून णवर् णमसळवू शकते. अशी शक्यता णिणटश अणिकाऱ््याुंनी व्यक् 

केली आहे. णिटनच्या स रक्षा सल्लागाराुंनी तातडीने याबाबत देशातील सवव खाद्य उत्पादक, णवके्रते याुंना सावि 

राहण्याचा इशारा णदला आहे. या माध्यमातून मोठय़ा प्रमािावर प्रािहानी होण्याची भीती व्यक् करण्यात 

आली, असे सुंडे टेणलग्राफच्या वृत्तात म्हटले होते. 

मध्युंतरी जवमनीत काकडीतून इकोली णवर्ािूचे सुंक्रमि होऊन २२ लोकाुंचा मृतू् झाला. यात १८०० लोक 

बाणित झाले. द सरीकडे हा जीवघेिा णवर्ािू उत्तर जवमनीतील एका रेस्टॉरिमिून पसरला असून, इकोली हा 

णवर्ािू य रोपसह जगातील अठरा देशाुंत पसरला आहे. 

 

भारतातील जैविक घटना :- 

जैणवक दहशतवादाच्या िोक्याबाबत भारतीय सुंरक्षि दलाचे वैद्यकीय तज्ञ देखील जागृत आहेत उदा. १९६५ 

च्या भारत-पाणकस्तान य द्धाच्या दरम्यान ईशान्य भारतातील स्क्रब टायफसचा उदे्रक १९९४ मधे्य स रतमधे्य 

पसरलेला नू्यमोणनका. थोडक्यात जैणवक दहशतवाद म्हिजे मािसे, प्रािी णकुं वा वनस्पती ुंमधे्य जीव घेिे 

आजारपि णकुं वा मृतू् होण्यासाठी व्हायरस बॅके्टररया णकुं वा तत्सम रोगजनक जुंतू मन ष्यहानीचा एक कट 

म्हिून णवतररत करिे. णनसगावमधे्य आढळिाऱ्या जीव जुंतूमधे्य काही जैणवक बदल केले जातात. त्ाुंची रोग 

सुंसगव करण्याची क्षमता वाढवली जाते. उपलब्ध असलेली और्िे लागू होऊ नयेत अशाप्रकारे त्ाुंच्यात 

प्रणतरोि णनमावि केला जातो आणि वातावरिात अणतशय वेगाने पसरण्याची त्ाुंची क्षमता वाढवली जाते. 

उदाहरिाथव कोणवडसारखे कोरोना व्हायरस. 

जैविक दहशदिाद्ाांचे लक्ष्य :- 

भणवष्यात हे जैणवक दहशतवादी अशा सूक्ष्मजुंतूचे उत्पादन करून त्ाुंच्या शतू्रच्या नागररकाुंच्या ठराणवक 

शारीररक सुंिा आणि शारीररक घटक द बळे करू शकतील अशी शक्यता आहे. याुंना शतू्रच्या एखाद्या 

णवणशष्ट अवयवाला लक्ष करिारे णडझाइनर पदाथव म्हितात. उदाहरिाथव हामोन्स, न्य रेप्टाइड्स, साईटा काईन्स 

त्ाच प्रमािे नगदी णपके नष्ट करिारे णकडे, प्रािी आणि जीवजुंतू याुंचा समावेश असलेले वाुंणशक बॉम्ब 

आणि जैणवक शसे्त्र आहेत. अशा जैव दहशतवाद्याुंचे लक्ष्य ही मोठी लोकसुंख्या असलेली महानगरे मोठी 

शहरे आणि आुंतरराष्टि ीय सीमेवरील णजले्ह असतात. 

जैविक दहशतिादािरील उपाय :- 

जैणवक कृतीचा सुंशय आला तर ताबडतोब प्रयोगशाळाुंमधे्य त्ावर प्रयोग करून शुंका दूर करिे, रुग्णाच्या 

वैद्यकीय चाचण्याुंचे सुंग्रहि करिे, वाहतूकमिून होिाऱ्या घटना त्वररत ओळखून त्ाला प्रत् त्तर देिे, यासाठी 

पथक तयार करिे. स सज्ज आि णनक प्रयोगशाळा णनमावि करिे आणि त्ा प्रयोग शाळेत प्रयोग करिाऱ्या 

कमवचाऱ्याुंना प्रणशक्षि देिे. 

वैद्यकीय व्यविापन जैव दहशतवादावर उपाय म्हिून और्िे लसीकरि इम नू्यप्रोफीलॅस्थक्सस और्िाुंची 

मोठ्याप्रमािात णनणमवती करिे आणि आरोग्याच्या पायाभूत स णविाुंसह प्रशासकीय युंत्रिा तयार करिे आवश्यक 

आहे. लोकाुंमिील घाबरण्याचे प्रमाि कमी करण्यासाठी जनतेला मूलभूत माणहती देिे. प्रणतबुंिक उपाय 

साुंगिे योग्य णनिवय घेण्यास सक्षम करिे तसेच सरकारी आणि खाजगी डॉक्टराुंमधे्य जागरूकता णनमावि 

करिे. आुंतरराष्टि ीय स्तरावर माणहती आणि ज्ञानाची देवािघेवाि करिे. या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. जैणवक 

दहशतवाद हा रासायणनक णकुं वा आस्थिक प्रकाराुंपेक्षा णभन्न असतो. देशातील साववजणनक आरोग्य आणि 
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सेवाप्रिालीवर जैवक दहशतवादाच्या हल्ल्ास तोुंड देण्याची म ख्य जबाबदारी आहे. जैणवक दहशतवादाला 

तोुंड देण्यासाठी णवणवि युंत्रिाुंमधे्य व णवभागाुंमधे्य समन्वय असिे आवश्यक आहे.   

वनष्कषष (Conclusion) :- 

सुंपूिव मानवी इणतहासात जैणवक शसे्त्र वारुंवार वापरली गेली नाहीत आणि य द्ध शसे्त्र म्हिून त्ाुंचा वापर 

करण्याच्या कायवक्षमतेची पूिवपिे प ष्टी झालेली नाही. कारि नैसणगवक सुंक्रमि मानवी आरोग्यासाठी एक मोठा 

िोका आहे, जसे की इन्थ्लूएुं झा णवर्ािूच्या सुंसगावच्या बाबतीत, जेथे मोठ्या लोकसुंखे्यचा सहभाग असतो, 

म ख्यतः  सहज पसरल्याम ळे, जैवक अस्र  म्हिून त्ाचा वापर होण्याच्या िोक्याला कमी लेखता येिार नाही. 

गेल्या शतकात राष्टि ाुंमधे्य जैणवक शस्त्रास्त्राुंबद्दल सतत आकर्वि राणहले आहे, हे व्यसन आजही कायम आहे. 

णवशेर्त: जेथे प्रादेणशक वचवस्वाला णकुं वा त्ाचा प्रणतकार करण्यासाठी अपारुंपररक शस्त्राुंची आवश्यकता असू 

शकते, तेथे जैवक अस्र हा एक मोठा िोका आहे. जैवक अस्र णवकणसत करण्यासाठी जैवक दहशदवादाद्वारे 

वापरल्या जािाऱ््या सवावत सुंभाव्य सुंसगवजन्य रोग म्हिून झ नोसेससह, मानवी आणि पश वैद्यकीय और्ि 

परस्पर-सहयोगाचा फायदा घेऊ शकतात. प्राण्याुंच्या प्रजाती ुंमिील अडथळे नष्ट होत असताना, ते मानवी 

आणि पश वैद्यकीय और्िाुंच्या ज्ञानाचा आिार वाढवते. जैवक दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी पश वैद्यकीय 

आणि मानवी साववजणनक आरोग्य पाळत ठेवण्याच्या प्रयत्नाुंना एकणत्रत करिे आवश्यक आहे. या प्रयत्नासाठी 

स िाररत सुंवाद आणि सहयोग आवश्यक आहे. जैवक दहशतवादाच्या जागणतक प्रभावावर णनयुंत्रि 

ठेवण्यासाठी शास्त्रज्ञ, आरोग्य-सेवा प्रदाते, पश वैद्यक आणि साथीच्या रोगशास्त्रज्ञाुंनी एक समस्थन्वत आणि 

एकणत्रत प्रयत्न करिे आवश्यक आहे. तसेच व्यापक जनजागृतीमधे्य स िारिा करायला हवी. जैणवक 

शस्त्राुंच्या सुंभाव्य प्रदशवनाबाबत लोकाुंना णशणक्षत केले पाणहजे आणि आपल्या जैव-सुंरक्षि क्षमता 

तपासण्यासाठी आणि उदयोन्म ख िोक्याुंपासून प रेसे सुंरक्षि स णनस्थश्चत करण्यासाठी णवणवि पावले उचलावी 

लागतील. अणतरेक्याुंनी णकुं वा णमत्र नसलेल्या राष्टि ाद्वारे जैणवक हल्ला ही एक द गवम शक्यता आहे. ज्यासाठी 

साववजणनक आरोग्य आपत्कालीन प्रणतसाद णनयोजन आवश्यक आहे. अनेक बहु-एजन्सी णसम्य लेशनने जैणवक 

आिीबािीला प्रणतसाद देण्यासाठी तयार  केलेल्या प्रिाली ुंमिील उिीवा णदसून आलेल्या आहेत. याम ळे 

वैद्यकीय क्षमताुंवर मात करण्यासाठी, मोठ्या जैव-शस्त्र कायवक्रमाुंवर आणि आपत्कालीन योजनाुंच्या गरजेवर 

लक्ष कें णद्रत करिे आवश्यक आहे. जैव-शस्त्र कायवक्रमात लस, अँटीबॉडीज आणि इतर और्िाुंचा यशस्वी 

उपयोग अनेक घटकाुंवर अवलुं बून आहे. जसे की हल्ला णकती लोकाुंना हानी पोहोचवू शकतो, आपत्कालीन 

पररस्थितीत वाहतूक व्यविेची स्थिरता, व्यवहायव लसी आणि और्िाुंची उपलब्धता  आणि साववजणनक आरोग्य 

व्यविेची लोकाुंशी सुंवाद सािण्याची आणि त्ाुंची गरज असलेल्या लोकाुंपयंत लस आणि और्िे 

पोहोचवण्याची क्षमता इत्ादी बाबी ुंकडे गाुंभीयावने लक्ष देिे आवश्यक आहे. प्रस्त त णवर्याचा अभ्यास करीत 

असताना उले्लस्थखत गृणहतके णसद्ध झाले आहेत. 
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